
5 सप्टेंबर रोजी शिक्षक शिनाशनशित्त Thank A 
Teacher अशियानाांतर्गत शिक्षक कायग र्ौरव सप्ताह 
राबशवणेबाबत.... 

 

िहाराष्ट्र िासन 
िालये शिक्षण व क्रीडा शविार् 

िासन शनणगय क्र. शििीअ-२०२१/प्र.क्र.121/एसडी- 6 
िािाि कािा िार्ग, हुतात्िा राजरु्रू चौक, 

िांत्रालय, िुांबई-४०० ०३२ 
शि. 31 ऑर्स्ट, २०२१ 

प्रस्तावना : 

  प्रत्येक शवद्यार्थ्यांच्या जीवनात शिक्षकाांचे िहत्व अनन्यसाधारण आहे. शिक्षक आपल्या अध्ययन 
अध्यापनातून व्यक्ती, सिाज आशण राष्ट्राची शनर्मिती करतो. त्याांच्यािुळे शवद्यार्थ्यािध्ये आत्िशवश्वास शनिाण 
होऊन जीवनात यिस्वी होण्यासाठी त्याला पे्ररणा शिळते. शिक्षण क्षते्राांिध्ये िोलाचे योर्िान िेणाऱ्या 
शिक्षकाांच्या प्रती आिर व्यक्त करण्यासाठी सांपूणग िेिािध्ये िरवर्षी डॉ. सवगपल्ली राधाकृष्ट्णन् याांच्या 
जयांतीशनशित्त ५ सप्टेंबर हा शिवस शिक्षक शिन म्हणनू साजरा करण्यात येतो. या शिनाशनशित्त सन 2020-21 
िध्य े Thank A Teacher अशियान राबशवले होते, यावर्षी िेखील शिक्षकाांचा र्ौरव करण्यासाठी Thank A 
Teacher अशियानाांतर्गत शिक्षक कायग र्ौरव सप्ताह साजरा करण्याची बाब िासनाच्या शवचाराधीन होती. 
िासन शनणगय : 
 शवद्यार्थ्यांच्या व्यक्क्तित्व शवकासािध्ये शिक्षकाची अत्यांत िहत्वाची िशूिका असते. त्यािुळे िैक्षशणक 
क्षते्रािध्ये चाांर्ली कािशर्री करणाऱ्या शिक्षकाांचा र्ौरव केला जातो. तसेच शवद्यार्थी िेखील शिक्षकाांशवर्षयीच्या 
आपल्या िावना या शिविी शवशवध उपक्रिाांच्या िाध्यिाद्वारे व्यक्त करत असतात. सद्यक्स्र्थतीत कोशवड-१९  
प्रािुिावाच्या पाश्वगििूीवर राज्यातील सवग शठकाणी िाळा शनयशितपणे सुरु करता आलेल्या नाहीत. तरी िेखील 
अिा पशरक्स्र्थतीत शवद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरु रहाव ेयासाठी िुर्गि िार्ातील अनेक शिक्षकाांनी प्रत्यक्ष शवद्यार्थ्यांना 
घरी जाऊन, सिुह िार्गििगन वर्ग आयोशजत करून शवशवध प्रकारे िार्गििगन करून िेवटचा शवद्यार्थी शिक्षण 
प्रवाहात राहण्यासाठी प्रयत्न केल ेआहे. शवशवध िार्ाने शवद्यार्थ्यांचे  शिक्षण सुरु ठेवण्यासाठी आशण शवद्यार्थी 
शिक्षणाच्या प्रवाहात शटकून राहण्यासाठी शिक्षक सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. अिा सवग शिक्षकाांशवर्षयी आिर 
व आिार व्यक्त करण्यासाठी िासनाने शि. ०2 सप्टेंबर २०२१  ते ०7 सप्टेंबर २०२१ या कालावधीत Thank A 
Teacher अशियानाांतर्गत शिक्षक र्ौरव सप्ताह साजरा करण्याच ेठरशवले आहे. राज्यातील सवग व्यवस्र्थापनाच्या 
सवग िाध्यिाांच्या िाळाांिध्ये इयत्ता १ ली ते इयत्ता १२ वी िधील शवद्यार्थ्यासाठी शवशवध िैक्षशणक कायगक्रि 
आयोशजत करण्यात यावते. या कालावधीिध्ये िालेय स्तरावर शनबांध लेखन, काव्य वाचन, काव्य लेखन, 
शचत्रकला स्पधा, वक्तृत्व स्पधा अिा शवशवध उपक्रिाांचे ऑनलाईन/ऑफलाईन स्वरुपात आयोजन कराव.े 
तसेच शिक्षकाांना प्रोत्साहन शिळण्यासाठी त्याांच्या कायाचा र्ौरव करण्यात यावा. यािध्ये िाळा, शवद्यार्थी, 
पालक, लोकप्रशतशनधी, शवशवध क्षते्रातील िान्यवर व सिाज याांचा सक्रीय सहिार् घेण्यात यावा.   
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शिक्षक शिनाशनशित्त  Thank A Teacher अशियानाांतर्गत शिक्षकाांच्या कायग र्ौरव शप्रत्यर्थग खालील कायगक्रिाांचे 
आयोजन करण्यात याव.े 

अ.क्र. इयत्ता कायगक्रिाचे नाव शवर्षय 

१. इयत्ता पशहली ते 
इयत्ता पाचवी 

1. वक्तृत्व  
2. शचत्र रेखाटन  
3. काव्य  वाचन 
4. शनबांध  

1. िाझा आवडता शिक्षक  
2. शिक्षक शिन  
3. िी शिक्षक झालो तर/ िी शिशक्षका 

झाले तर   

२ इयत्ता सहावी ते 
इयत्ता आठवी 

1. शनबांध लेखन  
2. वक्तृत्व  
3. स्वरशचत कशवता लेखन  
4. काव्यवाचन 

१.  िाझा शिक्षक िाझा पे्ररक  

२. कोशवड कालावधीतील   

     शिक्षकाांची  िशूिका   

३. िाझ्या जीवनातील शिक्षकाांचे स्र्थान  

४. उपक्रििील शिक्षक 

३ 

 

इयत्ता नववी ते 
इयत्ता बारावी 

1. शनबांध लेखन  
2. वक्तृत्व  
3. शिक्षकाांची िुलाखत 
4. काव्य लेखन  
5. काव्य वाचन   

1. आधुशनक काळािध्ये शिक्षकाांची 
बिललेली िशूिका  
2. िेिाच्या जडण घडणीिध्य े
शिक्षकाांचे योर्िान 

3. शिक्षक : सिाज पशरवतगनाचे िाध्यि 
4.िाझ्या शिक्षकाचा नाशवन्यपूणग उपक्रि 

 
 उपरोक्त प्रिाणे कायगक्रिाांचे आयोजन करून त्याचे क्व्हडीओ, फोटो व इतर साशहत्य सिाजिाध्यािाांवर  
Facebook- @thxteacher, Twitter-@thxteacher, Instagram-@thankuteacher  अिा प्रकारे टॅर् करुन  
अपलोड करावते. यावळेी  
#ThankATeacher 
#ThankYouTeacher 
#MyFavouriteTeacher 
#MyTeacherMyHero 
#ThankATeacher2021 
या हॅिटॅर् (#) चा वापर करावा. 
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 यािधील सवोत्ति असलेल्या कायगक्रिापैकी “राज्य िैक्षशणक सांिोधन व प्रशिक्षण पशरर्षि” िहाराष्ट्र 
(SCERT)  ने शजल्हाशनहाय व र्टशनहाय तीन सवोत्कृष्ट्ट शवद्यार्थ्यांची शनवड करावी. कोरोनाची पशरक्स्र्थती 
सािान्य झाल्यानांतर सिर शवद्यार्थ्यांचा प्रिाणपत्र िेऊन यर्थोशचत र्ौरव करण्यात यावा. 
 
 सिर कायगक्रिाांचे आयोजन करत असताना कोशवड-१९ च्या प्रािुिावाच्या पाश्वगििूीवर कें द्र व राज्य 
िासनाने वळेोवळेी शिलेल्या सूचनाांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची िक्षता घ्यावी.    

 सिरच े  पशरपत्रक िहाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेले असून त्याचा साांकेताांक 202108301930460021 असा आहे.  हे िासन पशरपत्रक शडशजटल 
स्वाक्षरीने साक्षाांशकत करून शनर्गशित करण्यात येत आहे.  
 िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिेिानुसार व नावाने, 
 
 

 
           ( राजेंद्र पवार ) 
             सह सशचव, िहाराष्ट्र िासन 
प्रशत, 
1) िा. राज्यपालाांचे सशचव, राजिवन, िुांबई. 
2) िा. िुख्यिांत्री, िहाराष्ट्र राज्य याांचे प्रधान सशचव. 
3) िा. उप िुख्यिांत्री, िहाराष्ट्र राज्य याांचे सशचव. 
4) िा. अध्यक्ष व िा. उपाध्यक्ष, शवधान पशरर्षि, शवधान िवन, िुांबई. 
5) िा. सिापती व िा. उपसिापती, शवधान सिा, शवधान िवन, िुांबई. 
6) िा. िांत्री, (िालेय शिक्षण) याांचे खाजर्ी सशचव. 
7) िा. राज्यिांत्री, (िालेय शिक्षण) याांचे खाजर्ी सशचव. 
8) आयुक्त (शिक्षण), िहाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
9) राज्य प्रकल्प सांचालक, िहाराष्ट्र प्रार्थशिक शिक्षण पशरर्षि, िुांबई. 
10) सांचालक, राज्य िैक्षशणक सांिोधन व प्रशिक्षण पशरर्षि, िहाराष्ट्र, पुणे. 
11) शिक्षण सांचालक (िाध्यशिक व उच्च िाध्यशिक), शिक्षण सांचालनालय, िहाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
12) शिक्षण सांचालक (प्रार्थशिक), शिक्षण सांचालनालय, िहाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
13) प्रिारी सांचालक, बालिारती, पुणे. 
14) सवग शविार्ीय शिक्षण उपसांचालक. 
15) िुख्य  कायगकारी अशधकारी, शजल्हा पशरर्षि (सवग). 
16) शिक्षणाशधकारी (प्रार्थशिक/िाध्यशिक), शजल्हा पशरर्षि (सवग). 
17) प्राचायग, शजल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण सांस्र्था (सवग). 
18) प्रिासन अशधकारी/शिक्षणाशधकारी, िहानर्रपाशलका (सवग). 
19) शनवड नस्ती (काया.एसडी-6). 
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